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 اساس بر. باشد می پیشگیري قابل مرگ عامل دومین سیگار از بعد.است شده تبدیل  بزرگ بهداشتی مشکل  یک به  امروزه چاقی
  .دارند را باالتر یا یک کالس چاقی مردم% 5/37 امریکا در.شود می بندي تقسیم  B.M.I معیار

 مشکالت بر عالوه.گریبانند به دست فراوانی مشکالت با افراد این. دانند می دخیل مشکل این ایجاد در را محیطی و ژنتیکی عوامل  
 اپنه-خون فشار کمرِ ارتروزِدرد به توان می مثال عنوان به نمایند می تهدید را افراد این سالمتی متعددي هاي بیماري  فراوان اجتماعی

 ها سرطان اقسام و انواع و اسم،دیابت،افسردگی،نازائی، قلبی نارسائی،قلبی کشنده اریتمی-صفرا کیسه سنگ– ریفالکس- خواب در
  )نپستا و پروستات،کولون،رحم(

  .دارند هم پایینی عمر طول، عمر پائین کیفیت بر عالوه چاقی به مبتال افراد باشد می مسلم که انچه   
  بیماري افزایش و زمان گذشت با و.است همراه شکست با استثناء بدن چاق شدت به افراد در مدیکال هاي درمان   

 ائی مالحظه قابل طور به جراحی مان در. میرند می حین این در کثراا و. شود می افزوده افراد این هاي نسخه تعداد بر ه همرا هاي
 می جذب سوئ ایجاد:الف. شود می واقع موثر مکانیسم دو با کل در جراحی اعمال.     کند می زیاد را افراد این عمر طول و کیفیت
 تاریخ از و رفت کار به 1950 سال در مرضی چاقی درمان براي جراحی عمل اولین. کنند می کم را غذائی مواد ورود میزان-ب نمایند

  .است کرده طی را تکاملی سیر چاقی جراحی بعد به
 از بیشتر B.M.I- شامل جراحی اندیکاسیون.باشد می مهم بسیار بیمارن این انتخاب اعمال این زیاد هزینه و عوارض به توجه با

 هر در.باشد می همراه بیماري با مربع متر بر کیلوگرم40 35-40 از ربیشتB.M.I و همراه بیماري بدون یا با مربع متر بر کیلوگرم40
  .باشد نداشته مشکل روانی نظر از بیمار نیز و شود همراه شکست با رژیم با درمان براي تالش که رود می انتظار مورد دو
  : بالقوه هاي کونترااندیکاسیون  
 بعد زندگی روش تغییر به قادر-3. داند نمی را عمل اهمیت مغزي نظر از-2.دارد منافات جراحی یا هوشی بی با که مدیکال بیماري-1
 به قادر-7.باشد داشته مشکل روانی نظر از-6"بولیمیا" مانند ائی تغذیه هاي بیماري- 5مواد سایر یا و الکل به اعتیاد-4باشد نمی عمل از

  .ندارد کافی دگی خانوا حمایت- 8باشد نمی تحرك
   شوند می بهتر بمراتب عمل از بعد چاقی از حاصل هاي بیماري بیشتر و باشد می عالی باشد صحیح بیمار بانتخا اگر عمل نتایج  


